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Aquí el nostre producte Aquí el seu preu d’oferta

ptes./dia

Més un únic pagament de 1.500 ptes.
en concepte de preparació

Reserva’l amb temps només a través de
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Circus Oz porta aire fresc al món del circ

C I R C C O N T E M P O R A N I

Circus Oz

Un doll
d’energia

intel·ligent
Jordi Jané

Circus Oz. Números d’acrobàcia a terra i

a la barra vertical, equilibri sobre

cadires, bicicleta, trapezi fix i de balanç,

corda volant, roda de Leonardo, força

dental i capil·lar, plats xinesos, pallassos,

funambulisme, hula-hop, malabarisme i

home mosca. L’Escenari de la

Monumental, 8 de novembre 2001.

Vet aquí un espectacle netament contemporani que
no s’allunya gaire de la dramatúrgia clàssica (basada
en l’alternança dels números de terra i aire i la con-
jugació dels ritmes a la recerca d’un clímax final). Aquí
s’ha delegat el fil conductor a la música en directe i en

l’afinat tractament humorístic de personatges i situa-
cions, tot reservant el recurs argumental per estruc-
turar internament alguns números de tradició, que
Oz sap subvertir i revalorar amb intel·ligència i auto-
ritat. Valguin com a exemples el del funambulisme (en
què el funambulista corre amb els pantalons al garró
per damunt del filferro i es penja del cable per les
empenyes per poder-se’ls pujar i cordar-se’ls) o la im-
pagable escena en què el veterà Tim Coldwell camina
pel sostre (un número de mera exhibició en el circ

clàssic, explotat per Kai Leclerc al
Roncalli la temporada 1998 i que
aquí esdevé una creació poètica digna
del millor Chaplin). Molt vistosa la
trapezista de gran balanç, amb esco-
meses com el pas de subjecció a les
cordes a engrapada de barra seguit de
mortal enrere per asseure’s al trapezi
en ple vol. Són igualment estimulants
el duet al trapezi fix (amb moments
de risc com una lliscada dels dos peus
de l’àgil des dels bessons als turmells
de la portadora), el número de hu-
la-hoop (una delícia d’elegant sensua-
litat) i l’homenatge als Fratellini (tan
meritori pel violoncel·lista volador
com pels manipuladors que li tiben
les cordes). Algun moment anodí (ro-
da de Leonardo, plats xinesos) queda
compensat pels enllaços entre esce-
nes i l’energètica polivalència de 12

artistes que es multipliquen per aconseguir un es-
pectacle altament comunicatiu.

La companyia es presenta i aguanta tot l’espectacle
en la llengua d’aquest país, un fet que hauria de ser
normal, però que cada cop és més insòlit. Això, unit
al bon gust i el sentit del gag que destil·len els textos,
mereix una ovació a la sensibilitat dels promotors i al
notable esforç dels anglòfons artistes. Circus Oz és un
corrent d’aire fresc, una bona mostra de bon circ
contemporani. No se’l perdin.

T E A T R E

‘La dama enamorada’

Una dama que
enamora

Francesc Massip

‘La dama enamorada’, de Joan Puig i Ferrater.
Int: Carme Elias, Marc Rodríguez, Xisco
Segura, Lurdes Barba, Pepo Blasco, Montse
Esteve, Santi Ibáñez. Escenografia: Rafel
Lladó. Vestuari: Cèsar Olivar. Il·luminació:

Albert Faura. Música: Joan Alavedra.
Dramatúrgia: Guillem-Jordi Graells. Dir:

Rafel Duran. TNC, 9 de novembre.

El primer que sorprèn en el present muntatge és la
decidida elaboració dramatúrgica que tot clàssic re-
quereix. El prolífic i desigual Puig i Ferrater va escriure
La dama enamorada als 26 anys i en un context d’efer-
vescència modernista i inquietuds simbolistes. Li va

estrenar el 1908 el gran renovador de l’escena catalana
contemporània, Adrià Gual. Després, la pràctica escè-
nica va imposar un seguit de revisions que culmina-
rien vint anys més tard amb la publicació de l’última
versió, sensiblement ajustada als nous aires noucen-
tistes, una versió retallada i, sobretot, més digerible
pels delicats estómacs de la burgesia imperant. L’ac-
tual proposta recupera la frescor i la vivacitat origi-
nària, bé que l’escurça i agilitza, en una opció que
permet desenvolupar amb coherència les dues línies
de força inicials: l’enamorament d’un jove vers una
dama madura que correspon més aviat amb admira-
ció i afecció maternal, però que entra en conflicte amb
la desbocada gelosia d’un fill acomplexat i una mica
beneit. El treball actoral és d’una gran netedat i na-
turalitat i polsa els mecanismes de caracterització dels
personatges amb lluminosa precisió. Destaca una
Montse Esteve plena de gràcia encarnant una llesta
criada de tints goldonians que, juntament amb una
incommensurable Lurdes Barba, representen l’esta-
ment dels criats de la casa, tractats amb una gran fa-
miliaritat per aquesta gran dama que és Carme Elias.
Una senyora que ja no cus com a l’original, sinó que
llegeix i escriu, en un intent de fer-la culta i txekho-
viana, això és, més universal i creïble, i que l’actriu
mostra continguda i defugint els excessos a què pot

abocar el complex personatge. L’elegància d’Elias és
com un emblema de l’exquisidesa de l’escenificació:
vestida primer com una dona de Tiziano, amb el vellut
porpra que es transmet a la delicadesa del tracte, però
que acaba com una dama de Van Dyck, en negre i
aspre dol d’acord amb el daltabaix que domina l’acte
final. Marc Rodríguez construeix el fill amb versem-
blança: una meticulosa tasca de dicció i de moviment
corporal el defineix com el personatge insegur, violent
i classista, malaltís i balbucient. El joc de la cadireta a
què s’aboquen els personatges és com un símbol del
muntatge: amb els fils o les betes d’un text oscil·lant
es poden trenar figures en mil combinatòries. Duran
ha triat la que més podia escaure al nostre temps. I ha
teixit una gàbia d’or on aleteja una dama tocada de
mort i d’on s’escapa el jove Abel, un enèrgic i una mica
incontrolat Xiscu Segura, deslliurat pel rodamón Llarg
de Camins, símbol de la llibertat, a mig camí entre el
Max Estrella de Luces de Bohemia i el Totó d’Uccellani
uccellini. L’escenografia de Rafel Lladó respira austeritat
i eficàcia: just una taula, un braser i un quinqué amb
unes parets al fons, opaques de dia, translúcides de
nit, que en el bellíssim acte quart mostren un bosc
d’arbres corporis sobre el qual s’abraona una tempesta
marcada pels trons melòdics del piano, una composi-
ció d’Alavedra que defuig tot realisme.


